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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 30 perc)
Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend
elfogadása
BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Képviselőtársaim! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Gazdasági bizottság mai
ülésén. Képviselőtársaim írásban előre megkapták a mai ülésre szóló meghívót.
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele. (Senki sem
jelentkezik.) Nincs.
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Kérem,
hogy aki ezzel a tartalommal elfogadja a mai ülés napirendjét, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás?
(Senki sem jelentkezik.) Nincs. A bizottság egyhangú döntésével fogadta el a mai ülés
napirendjét.
Elsőként szeretném tájékoztatni a bizottság tagjait, hogy az Országgyűlés új
tagokat delegált a bizottságba. Alelnökként dr. Latorcai János helyére dr. Seszták
Miklóst, Bősz Anett helyére dr. Mellár Tamást, illetve Molnár Gyula helyére bizottsági
tagként Bangóné Borbély Ildikót. Mindannyiuknak sok sikert kívánok a bizottsági
munkához, és köszöntöm önöket a bizottság tagjai között.
Magyarország
2019.
évi
központi
költségvetéséről
szóló
törvényjavaslat (T/503. szám)
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a
HHSZ 92. § (4) bekezdése alapján)
Első napirendi pontként Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló
törvényjavaslatról kell döntenünk, mégpedig arról, hogy milyen módon tárgyalja a
bizottság. A bizottság a jövő évi költségvetésitörvény-javaslat részletes vitáját az általa
megjelölt szerkezeti egységekre nézve folytatja le. Azt javaslom, hogy ahogy a korábbi
gyakorlatnak megfelelően, idén is teljes egészében vitassuk meg itt a bizottsági ülésén
a 2019. évi magyar költségvetési törvényjavaslatot. Van-e ezzel szemben valakinek más
véleménye? (Senki sem jelentkezik.)
Aki támogatja, hogy teljes egészében tárgyaljuk végig a jövő évi költségvetés
törvényjavaslatát, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellenvélemény?
(Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. A bizottság
egyhangú döntésével fogadta el a javaslatot a költségvetési vita lefolytatását illetően.
Köszönöm szépen. Ezzel az első napirendi pontot lezárjuk.
A bizottsági alelnöki helyettesítési sorrend meghatározása
Második napirendi pontként a bizottsági alelnöki helyettesítési sorrendről kell
döntenünk. Azt javaslom, hogy sorrendben Manninger Jenő, Seszták Miklós, Hadházy
Sándor, Witzmann Mihály, Tóth Csaba, illetve Mellár Tamás legyenek a helyetteseim a
bizottsági munka vezetésében. Van-e ezzel kapcsolatban valakinek észrevétele? (Senki
sem jelentkezik.) Nincs.
Aki ezt a helyettesítési sorrendet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás?
(Senki sem jelentkezik.) Nem volt. Köszönöm szépen a támogatást. Ezzel a második
napirendi pontot is lezárom.
Egyebek
Az egyebek között javaslatot teszek a módosítási kezdeményezések
benyújtásának határidejéről szóló bizottsági határozat elfogadására. Akik korábban is
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tagjai voltak a bizottságnak, ők emlékeznek rá, az új kollégákat szeretném arról
tájékoztatni, hogy az eljárási rend a korábban elfogadott határozat szerint úgy
működött, hogy minden bizottsági ülést megelőző munkanap végéig lehetett
benyújtani azokat a módosító indítványokat, amelyekről a bizottság tárgyalt. Azt
szeretném kérni bizottsági képviselőtársaimtól, hogy tartsuk fenn ezt a rendet, már
csak azért is, hogy mindenkinek legyen ideje arra, hogy még az utolsó pillanatban
érkező módosításokkal kapcsolatosan is fel tudjon készülni, és úgy tudjon a bizottsági
ülésre jönni, hogy ezekkel az információkkal rendelkezik. Tehát azt javaslom, hogy
tartsuk fenn ezt a rendet.
Ez az általános gyakorlatban azt jelentené - miután keddi napokon tartottuk az
üléseket, és én azt javaslom, hogy ez a későbbiekben is így legyen -, hogy hétfőn 16.30ig lesz lehetősége arra az előterjesztőknek, hogy a módosító indítványaikat benyújtsák.
Aki egyetért ezzel a javaslattal, miszerint fenntartjuk a korábbi rendet a
módosítási kezdeményezések benyújtásának határidejével kapcsolatban, kérem,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Senki sem
jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. A bizottság ezt a határozati
javaslatát elfogadta. Köszönöm szépen.
Szintén az egyebek között szeretném képviselőtársaim figyelmét felhívni arra,
hogy albizottságok felállítására van lehetősége a bizottságunknak. Van egy kötelezően
létrehozandó albizottságunk, az Ellenőrző albizottság. Erre is szeretnék majd személyi
javaslatokat kérni, illetve az esetleges további albizottságok felállítására vonatkozó
javaslatokat is szeretném, ha június 28-áig képviselőtársaim a bizottság titkárságára
megküldenék; részben az albizottságokra vonatkozó javaslatokat, részben azok
személyi összetételére vonatkozó kezdeményezéseket.
Arra szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy csak olyan albizottságok
létrehozását kezdeményezzék, amelyek érdemi működést is kifejtenek a későbbiekben.
Én magam azt fogom javasolni a bizottságnak, hogy azokat az albizottságokat, amelyek
legalább évente két alkalommal nem üléseznek, szüntesse meg menet közben a
bizottság, hiszen azoknak nyilvánvalóan nincs értelmük. Van-e valakinek ezzel
kapcsolatban véleménye, észrevétele? (Jelzésre:) Hadházy Sándor alelnök úré a szó.
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Szeretném bejelenteni azt, hogy Manninger Jenő és
Witzmann Mihály képviselőtársaimmal kezdeményezzük a Turisztikai albizottság
létrehozását. Várjuk természetesen a további csatlakozókat. Ezt azért tartom
kiemelkedő jelentőségűnek, mert a turizmus egy nagyon fontos szerepet tölt be a
magyar gazdaság életében, és egy nagyon komoly fejlődési pályára állt. Szeretnénk ezt
a folyamatot tovább erősíteni.
ELNÖK: Köszönöm szépen. További észrevétel, vélemény? (Senki sem
jelentkezik.) Természetesen, ahogy mondtam, megköszönve alelnök úrnak a személyes
javaslatát, mindenkinek írásban van lehetősége arra, hogy további javaslatokat tegyen.
Ha ellenvélemény vagy más javaslat nincs, akkor ezt a részét az egyebek napirendi
pontnak lezárom, és várom a javaslatokat.
Utolsóként szeretném képviselőtársaimat tájékoztatni arról - hogy Volner János
képviselő úr, illetve Tóth Csaba alelnök úr részéről is - felmerült igény a korábbiakban
egy paksi látogatásra, kihelyezett ülésen, hogy a bizottság részben a működő I-es
atomerőművi blokkról, részben pedig a tervezett bővítéssel kapcsolatos
beruházásokról a helyszínen tájékozódjon, illetve kapjon részben miniszter úrtól,
részben a létesítményeket vezető vezérigazgatóktól tájékoztatást arról, hogy az I-es
blokk működése, illetve a kettes ütem előkészítése hogy áll. Erről kaptak
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képviselőtársaim már tájékoztatást: július 5-ére, csütörtökre terveznénk ezt az
atomerőművi látogatást. Ha ezzel kapcsolatban bárkinek még további kérése, kérdése,
véleménye van, akkor Palkó Katalin kolléganőm várja ezeket a javaslatokat,
észrevételeket. Az utazással kapcsolatos és minden egyéb információt folyamatosan
meg fogják kapni képviselőtársaim. Arra kérem önöket, hogy lehetőség szerint minél
nagyobb létszámban vegyünk részt ezen a kihelyezett ülésen, ezzel is jelezve azt, hogy
a magyar gazdaság szempontjából is nagyon fontos üzemről, illetve beruházásról
kaptunk konkrét részletes tájékoztatást.
Még egy információt szeretnék önökkel közölni. A holnapi napon 8.30-tól
tartjuk a bizottsági ülésünket. A holnapi üléssel kapcsolatos napirendi tervezeteket is
megkapták a kollégáim, úgyhogy kérem, hogy lehetőség szerint minél többen vegyenek
részt majd a holnapi bizottsági ülésen is.
Egyebek között van-e képviselőtársaimnak bármilyen más észrevétele,
javaslata? (Senki sem jelentkezik.)
Az ülés bezárása
Amennyiben nincs, megköszönöm mindenkinek, hogy részt vett a bizottsági
ülésen, további szép és eredményes napot kívánok önöknek. A bizottsági ülést
bezárom.
(Az ülés befejezésének időpontja 11 óra 38 perc)

Bánki Erik
a bizottság elnöke
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